
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. november 2021 kl. 18:00. 
Mødet blev afholdt i Golfcafeen i HGK’s klubhus   
 
Til stede, ved dette ordinære bestyrelsesmøde, var:  

- Michael Svendsen 

- Jane Gram Hansen 

- Tina Vindbæk Frederiksen 

- Jan Thomsen 

- Nils Hedegaard 

- Helmer Møller 
 

(Søren Torp var fraværende med afbud) 
 

Herudover deltog GM Preben Nielsen. 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt  
4. oktober 2021 kl. 19:00 i Golfcafeen i klubhuset. 

2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra daglig leder (GM) 
4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra div. udvalg 
5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
6. Eventuelt 
7. Næste møde  

 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (ekstraordinær generalforsamling i  
Hjørring Golfklub afholdt 4. oktober 2021 kl. 19::00 i Golfcafeen i klubhuset). 
                     
Referatet fra ovenanførte møde afholdt 4. oktober 2021 kl. 19:00 i Golfcafeen i klubhuset blev godkendt 
uden bemærkninger. 
 
Ad. pkt. 2. Orientering fra formanden 
 
MS orienterede om at han siden sidste møde, primært havde jagtet rundt med GM, for at gennemføre 
praktiske og nødvendige forhold/tiltag relateret til og i forbindelse med gennemførelsen af den planlagte 
omstrukturering af Hjørring Golfklub.  
 
Ad. pkt. 3. Orientering fra daglig leder/GM 
 
Vedrørende samarbejdet i GNG orienterede GM om at vi i Hjørring Golfklub har fået næstformandsposten 
i sæson 2022 og skal have formandsposten i sæson 2023. Samarbejdet i golfring, Hals, Sæby, Ørnehøj, 
Brønderslev og Hjørring forventes at fortsætte uændret i sæson 2022.  
 
Resultatet indtil ultimo oktober 2021 ser absolut fornuftigt ud, hvor såvel indtægter som udgifter er bedre 
end budgettet med henholdsvis  kr. 48.000 og kr. 97.000, eller i alt kr. 145.000 før finansiering og 
afskrivninger. Netto resultat efter finansiering og afskrivninger andrager kr. 218.000. 



 
årsregnskab for 2021 forventes at være bedre end budget efter der er taget højde for ekstraindtægter og  
udgifter til bane og cafe, der forventes dog nogle ekstra omkostninger i forbindelse med handelen.  
Resultatet indikerer et fornuftigt og realistisk resultat, med året i sin helhed som værende tilfredsstillende.    
 
Greenfee ultimo oktober 2021 andrager kr. 560.000 hvilket er lidt over budgettet og betragtes 
tilfredsstillende. Kassekreditten har udviklet sig som forventet og er pt. på et acceptabelt  niveau. 
Langfristet gæld har udviklet sig efter bogen vores renteswap ligeså. Medlemsstatus er umiddelbart 
status quo for 2021 hvilket dog skyldes en oprydning i specielt MGP medlemmer med minus 85, hvilket 
dog opvejes af tilgang i andre kategorier, herunder  seniorer med 32, juniorer med 13 og flexmedlemmer 
med 28 og vurderes absolut tilfredsstillende. 
 
Ad. pkt. 4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder rapportering fra diverse udvalg 
 
Golfring Nordjylland. GM nævnte at udviklingen er fornuftig. Vi har i haft stor fornøjelse af dette 
samarbejde, og har haft en del flere besøgende end vi forventede, bla. fra Ørnehøj 
 
Under dette punkt blev det tillige nævnt at man overvejer golflbiler, hvis en kombination med aftaler om 
levering af strøm er mulig. Potentielle aftaler angående levering af strøm mv. skal forhandles. 
 
Baneudvalg v/Jane: Jane orienterede om udvalgets fokus på klipning og målsætningen for  
tilpasninger på banen generelt set. (Baneplan for 2022 kommenteres/refereres under beslutningssager) 
Herudover en generel diskussion af målsætning og tiltag. 
 
Husudvalg v/Nils: Vinduer og dør 1. sal er udskiftet og virker efter hensigten. Åbne poster drøftes i øvrigt 
på et møde 23. ds. Ældre punkter som toiletter og el-skabe er fortsat i pipe-line og forventes afsluttet i 
foråret 2022. Ligeledes gennemgås køkken m.v., samt på opfordring opsættes hylde på dametoilet   
 
Eliteudvalg v/Tina:  Intet at rapportere 
 
Turneringsudvalg v/Tina: På et møde i udvalget er en eventuel ændring i opsætningen af turneringer 
til målt på handicap på eventuelt bag ni eller anden løsning under overvejelse. GM undersøger 
mulighederne med DGU. Planen er endvidere at intensivere brugen af servicevogn. Anvendelse af 
stableford til klubmesterskab overvejes ligeledes. Frivillig valg af tee, ligesom andre forslag overvejes.   
 
Begynder-og rekrutteringsudvalg v/Jan: Intet at rapportere på nuværende tidspunkt. 
 
Ad. pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden 
 

1. BUDGET FOR 2022: 
 

2. BANEPLAN FOR 2022: 
 

Ad. 1. BUDGET FOR 2022: GM havde forberedt og gennemgik meget detaljerede balancer og budgetter 
for alle fortsættende enheder i Hjørring Golfklub. Selvsagt afspejlede disse nuværende øjeblikssituationer, 
behov og antagelser om værdifastsættelser. Tallene vurderes meget realistiske selvom det blev besluttet 
at regulere få af dem og højne niveauet for greenfee indtægter. Alt i alt ser budgetterne fornuftige ud, 
ligesom balancerne gør, men med lidt usikkerhed for visse af værdiansættelserne. Budgetterne blev 
godkendt, men med forbehold for eventuelle nødvendige tilpasninger. 



 
Ad.2. BANEPLAN FOR 2022: Baneplan 2022 er den praktiske planlægning og udvikling af Baneplan 2019 
baseret på ønsker og behov som baneudvalget vurderer realistiske indenfor afstukne rammer, og som der 
er opnået enighed om i Bestyrelsen. 
 
Konkret forslås at følgende hovedpunkter gennemføres, nemlig 
 

- Justering af klipning på de 3 hovedsløjfer og vest 

- Stiarbejde 

- Nedlægning af bunkers 

- Påfyldning af sand 

- Forbedring af vandingsanlæg 

- Etablering af nummersystem på teesteder i stedet for farvesystem 
 
Målsætningen er at komme helt i mål med reetablering banen, således at banen fremstår skarp og som 
en attraktiv bane for medlemmer og greenfee gæster og således at banen anbefales til andre. Dette skal 
ligeledes bidrage til at klubbens greenkeepere får tid til at koncentrerer deres indsats delvist om 
værdiskabende aktiviteter på banen. 
 
Babeplanen for 2022 blev godkendt og taget til efterretning. 
 
Ad. pkt. 6. Eventuelt 
 
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer 
 

- Michael Svendsen, formand (modtager ikke genvalg) 

- Helmer Møller, sekretær og kasserer (modtager genvalg) 

- Tina Frederiksen, medlem (modtager genvalg) 
 
Ad. pkt. 7. Næste møde 
 
Næste møde er aftalt til 6. februar 2022 kl. 18.00 og afholdes i? Meddeles senere 
Mødet er forberedende møde til  
 
Generalforsamlingen som afholdes 17. februar 2022 i Golfcafeen kl. 19:00 
  
 
01/12/2021/HM 
                 
                     


